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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná 

Hodnocení práce: 

Bakalářská práce na téma Kvalita sportovních služeb v institucích určených pro děti ve věku 3 – 6 let 
odpovídá předepsaným požadavkům pro bakalářské práce. 

Teoretická část je v pořádku, autorka zde rozebírá témata předškolní věk dítěte, kvalitu, službu 
a produkt. Všechna tato témata souvisejí se zkoumanou oblastí. V teoretické části autorka používá 
aktuální zdroje a provádí zdařilou rešerši ve výše zmíněných tématech. Velice kladně hodnotím kapitolu 
2.5., kde autorka představuje celou řadu možných modelů, které se dají využít pro měření kvality 
služeb. 

Metodická část je v pořádku, možná zde autorka mohla věnovat více prostoru převodům dotazníků 
z jednoho jazyka do druhého.  

V analytické části autorka vyhodnocuje získaná data z dotazníku. Vyhodnocení je přehledné a správně 
spočítané.  

Pozitivně hodnotím jednotlivá doporučení autorky, která korespondují se získanými daty z dotazování. 
V diskuzi autorka přiznává, že samotné řešení problému má několik úskalí, a to že nemohla zajistit, aby 
dotazníky nevyplňovali prarodiče, kteří mají menší přehled o poskytování služeb či úskalí s převodem 
dotazníku do jiného jazyka. 

Samotné závěry plně korespondují s cílem práce. 

Celkově práci hodnotím za nadprůměrně využitelnou v praxi.  



Připomínky: 

1. v anglickém abstraktu autorka používá slovo nurseries, lepší by byl výraz daycare center či 
kindergarden; tyto termíny přesněji popisují český ekvivalent 

2. autorka v práci chybně využívá tři tečky v oblastech, kde chce vyjádřit apod. či atd.; v rámci 
pravidel českého pravopisu to není možné 

3. drobné chyby v převodu dotazníku do českého prostředí 

4. malý zkoumaný vzorek (dostatečný pro stanovený cíl) 

5. v seznamu literatury u internetových zdrojů chybí tečka za zápisem 

6. text je v některých pasážích stylisticky složitý a objevují se v něm pravopisné nedostatky 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké jsou dle Vašich zkušeností největší nedostatky metody SERVQUAL pro měření kvality 
služeb ve zkoumaných organizacích? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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